KÁMEN A PÍSEK, spol. s r.o.
Těžba a zpracování kamene

Steinbruchbetriebe

Český Krumlov, dne 14.11.2019

Vážení obchodní partneři, vážení dopravci a řidiči,
dovolujeme si Vám tímto oznámit otevření nové silnice „Severní spojka“ v městysu Ševětín, která
bude v provozu ode dne 21.11.2019. Jedná se o nově vybudovanou a jedinou povolenou přístupovou
komunikaci pro nákladní dopravu do/z kamenolomu Ševětín. Tuto jsme ze své vůle a na své náklady
pro obsluhu kamenolomu jako investor vybudovali. Velmi nám záleží na tom, abychom obyvatele
městysu ušetřili nepříjemného hluku a prašnosti z nákladní dopravy, kterou je zajišťováno
zásobování staveb kamenivem z lomu Ševětín.
Tímto Vás informujeme, že od 21.11.2019 je jediná přístupová cesta do kamenolomu Ševětín, jak ze
směru od Prahy tak od Českých Budějovic, pouze z dálnice D3, dálniční sjezd Ševětín a dále přes silnici
II/603 směr Neplachov, po cca 800 m odbočka doprava na nově vybudovanou silnici „Severní
spojka“, dále přes železniční přejezd na silnici III/1556 směr Mazelov a po 500 metrech doprava již
do areálu kamenolomu.
Původní přístupová cesta po místní komunikaci pod viaduktem z ulice Na Braňkách bude průjezdná
pouze pro vozidla do 3,5 tuny nebo na povolení městysu Ševětín.
Zároveň i pro směr Lomnice/Lužnicí, Třeboň a Jindřichův Hradec je vyloučena doprava přes obec
Mazelov (silnice III/1556), kde dochází ke škodám na stavbách chráněných jako vesnická památková
rezervace. Pro možnost využívat tuto komunikaci je nutno si vyžádat povolení od obce Mazelov pro
nezbytně potřebné případy a pro zásobování místních staveb. V tomto s Vámi budeme úzce
spolupracovat a jednotlivé případy s vedením obce Mazelov řešit.
Takto nově stanovená dopravní obslužnost kamenolomu je podmínkou stanovenou v povolení k
provozu a pro další bezproblémové fungování kamenolomu.
Ti zákazníci, dopravci a řidiči, kteří nebudou respektovat novou dopravní obslužnost našeho
kamenolomu Ševětín, budou z přepravy kameniva k zákazníkům vyloučeni.
Děkujeme Vám za pochopení a respektování našich pokynů a těšíme se na spolupráci s Vámi, kdy
zlepšíme a zpříjemníme občanům městysu Ševětín jejich životní podmínky.
Pro Vaši lepší orientaci Vám přílohou zasíláme situační nákres nové dopravní obslužnosti lomu
Ševětín.
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